
KAMP-UPDATE

Even in het kort 
waarom??

Als gezin waren we pas in 
Salard voor een weekje en we 
waren blij iedereen weer te 
zien..Ook de kinderen die 
altijd weer blij zijn als ze je 
zien...Maar zelf voelde ik 
(clara) me nu deze week ook 
heel ongemakkelijk naar hen 

toe..Want iedere keer als ze 
naar me toe kwamen 
begonnen ze over het 
aanstaande kamp...(die 
voorpret begint alweer bij hen 
als ze de bus uitstappen van 
het afgelopen kamp, omdat 
het voor velen hun enige uitje 
is in het jaar.) 
Het eerste kind dat ik zag en 
naar me toe kwam vroeg niet 
hoe het met me ging maar 

gelijk; Hoi Clara; ga je ook 
weer mee op kamp??? 
En het tweede kind zei gelijk 
tegen me: Clara; nog 5 
maanden en dan gaan we 
weer op kamp!!! Ze was al 
aan het aftellen die meid...

Het aftellen is allang begonnen bij de kinderen in Salard, 
Maar wij geven een KAMP-ALARM!!!!!!!!

ATTENTIE!!!!

HAREN WASSEN OP NAAR DR-CONTROLE GENOEG TE ETEN..FEEST

KAMAV TUT



MAAR:
Ik had net van Domien en Inci 
begrepen dat die van Stichting 
Goud te horen hadden gekregen dat 
er vanuit de stichting geen geld voor 
een kamp kon komen omdat alles 
wat zij binnen krijgen echt nodig is 
om juist het Project Salard staande 
te houden...Ja ook het project merkt 
echt dat de giften minder worden, 
en de eerste prioriteit is gewoon nu 
alles draaiende houden daar in 
Salard...
Maar ja...Ik en ook Rene zagen 
steeds die kinderkoppies voor ons, 
vol verwachting en vol hoop op weer 
een kinderkamp...En in die week 
legde God mij dan ook heel erg dit 
kinderkamp op me hart..En voelde 
we: ga iets proberen te doen om dit 
kinderkamp toch mogelijk te maken.
Het eerste idee kwam ter plekke 
daar toen we het met het team daar 
erover hadden..een kort filmpje 
maken waarin we de kinderen laten 
vertellen waarom het kamp zo 
belangrijk is..Met toestemming van 

de ouders hebben we dit gedaan en 
dit kunt zien op onze website 
www.kamavtut.com , en op de 
Kamavtut facebook-pagina. 
Met deze filmpjes willen we de 
aandacht en sponsoring vragen om 
toch het kamp door te kunnen laten 
gaan.
Maar vanwege mijn operaties en 
herstel is deze brief later weg 
gegaan dan we wilden, maar we 
hopen toch dat het nog zijn vrucht 
mag hebben.. 
En daarnaast hopen we diverse 
dingen te gaan doen om geld in te 
zamelen..en daarin hopen we op 
hulp en steun van mensen die het 
Project Salard een warm hart 
toedragen en de kinderen weer een 
paar dagen weg gunnen om even 
van huis weg te zijn, en even 
heerlijk onbezorgd kind te mogen 
zijn door sport en spel, genoeg eten 
te hebben, aandacht en liefde te 
ontvangen in even een andere 
omgeving.Ze teren er echt het hele 
jaar op..

          Wat is je mooiste kamp-herinnering fagyi?

                    Antwoord: We hebben daar zoveel gegeten....

KAMP-FEEST

HEERLIJK SMULLEN. . .

GIRLS-TIME..

POPPENKAST

BINGO!!!! ! ! !

ZIE VOOR DE FILMPJES:     
WWW.KAMAVTUT.COM OF OP DE 
FACEBOOKPAGINA VAN KAMAV TUT

http://www.kamavtut.com
http://www.kamavtut.com
http://www.kamavtut.com
http://www.kamavtut.com


DAAROM de vraag:

Wilt u meedoen en meedenken in de 
mogelijkheden om financien bij elkaar 
te brengen voor het kinderkamp..
Verleden jaar kwamen de kosten rond 
de 2500 voor het gehele kamp..Dit 
was voor kinderen en jeugd 
samen...Maar door het grote 
leeftijdsverschil zou het heel fijn zijn 
als we de jeugd apart zouden kunnen 
doen..dit is een droom, maar kost 
natuurlijk ook weer meer..Dus we 
willen eerst gaan voor die 2500 
Euro..Als we meer binnen mogen 
krijgen kunnen we altijd gaan zien of 
we met de jeugd iets aparts kunnen 
gaan doen..

IDEEEN

WAAR DENKEN WE AAN/ 
WAT KUNT U DOEN??
-Een financiele gift overmaken voor 
het kinderkamp.

-Pollepels kopen die in Salard zijn 
gemaakt en gekocht..
  1 gewone pollepel ( ong.32 cm) kost 
2,50  Euro
  2 gewone pollepels                    
kosten 4,00 Euro
  
  1 grote pollepel (ong.48 cm)      kost 
4,00 Euro 

-Zelfgemaakte kaarten kopen: 1stuks 
0,75 

-Nog bruikbare spulletjes inleveren 
die we kunnen verkopen op de 
rommelmarkt op Koningsdag.

-Lege flessen inleveren.
De lege flessen kunt u bij ons 
inleveren of dat geld apart houden in 
een potje voor Kinderkamp.

-Heeft u zelf een leuk idee of wilt u 
zelf wat doen dan mag dat natuurlijk 
ook..
Alle ideeen zijn welkom..

We hopen met deze oproep het 
mogelijk te maken dat de kinderen 
toch hun welverdiende kamp mogen 
krijgen aan het einde van het 
schooljaar. 

BABUCSI

WAT VIND JIJ LEUK AAN 
KAMP??

-WE KUNNEN DAAR SPELEN

-EN WE LEREN DAAR DINGEN..

LARISSA

VERLEDEN JAAR BIJ 
AFSLUITINGS-GROEPSFOTO :

IK WIL NIET OP DE FOTO, WANT 
DAN MOET IK NAAR HUIS....

DIT ZEGT ZOVEEL...

SJANIKA

WAAROM WIL JE NOG EEN KEER 
OP KAMP?

ALLES IS DAAR ZO LEUK....



JIJ MAG ER ZO ZIJN.. .

Dit antwoord op deze vraag 

hierboven  aan de kinderen pakte 

mij erg...Want hierin zie je gewoon 

dat voor verschillende kinderen dit 

hun enigste daagje uit is in het jaar. 

En daarom willen we ook zo graag 

proberen via deze weg dit kamp 

voor de kinderen mogelijk te 

maken.  

Doet U/Jij met ons mee???

De kinderen zouden zo blij zijn...

Wij hopen met hen dat dit 

kinderfeest voor hen door mag 

gaan.

Alvast heel erg bedankt voor uw 

betrokkenheid en meeleven in welke 

vorm dan ook voor het project 

Salard.

Voor verdere informatie en vragen 

kunt u ons altijd bellen of mailen:

Clara; 0625281229

Mail; clara.salard@gmail.com

www.kamavtut.com

facebookpagina: Kamavtut

Ga je wel eens een dagje uit?? JA...Naar Kamp

Wilt u met ons 
meedoen!!!!!! 

U kunt uw gift overmaken 
op de rekening van 
stichting GOUD.
T.n.v. Stichting Goud 
Kockengen
Bankgegevens Rabobank 

Kockengen
Rekeningnummer: 
33.28.333.48
Onder vermelding van: 

KINDERKAMP 2014 
SALARD
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